VEDENERISTYKSEN
AMMATTILAINEN

LUOTETTAVA KUMPPANI
Olemme vuonna 1991 perustettu, täysin suomalainen vedeneristämisen ammattiliike. Asennamme teollisuus-, liike- ja asuinkiinteistöjen vesikatoille polyesterivahvisteisia VTT-sertifioituja kumibitumikatteita, ja olemme myös mukana
tuotteen maahantuontiorganisaatiossa. Eurogum-kermituotteet ovat VTT:n
sertifioimia, ja niillä on 10 vuoden takuu. Tuotevalikoimassamme on huomioitu myös ympäristöystävällisyys.
Toteutamme laadukkaasti sekä saneeraukset että uudiskohteet ja
hoidamme työt alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella.
Urakoimme myös pihakansien ja liikennöityjen tasojen vedeneristystöitä. Lisäksi tarjontaamme kuuluvat ammattitaitoiset infrarakentamiseen liittyvät bitumieristystyöt. Ammattitaitoinen ja
koulutettu henkilöstömme varmistaa laadukkaan työnjäljen.
Pääasiallinen markkina-alueemme on Suomen rannikkoseutu.
Toimipisteemme sijaitsevat Turussa, Porissa ja Vantaalla. Lisäksi
Savonlinnassa toimii alue-edustajamme. Sisaryritykset Kymen
Pinnoitus Oy ja Reval Roofs Oü palvelevat asiakkaita Lappeenrannassa ja Tallinnassa. Asiakkaitamme ovat muun muassa
isännöitsijät, taloyhtiöt, teollisuus- ja liikekiinteistöt
sekä rakennusliikkeet.

Huolellinen työnjälki on yksi yrityksemme
tavaramerkeistä – siksi monet asiakkaamme
valitsevat meidät projekteihinsa aina
uudelleen. Sekä työllämme että
käyttämillämme materiaaleilla on
alan vaatimusten mukaiset takuut
ja vakuutukset.

LAITETAAN KATTOSI KUNTOON
– PYYDÄ TARJOUS!

KATTOON KANNATTAA
INVESTOIDA

www.varsinaisbitumi.fi/pyyda-tarjous/

Katon säännöllinen tarkastaminen sekä huoltaminen varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen käyttöikää merkittävästi. Yrityksille ja teollisuudelle
kattoon kohdistuva investointi merkitsee myös toimintavarmuuden lisääntymistä.
Kattoon panostaminen on omaisuudenhoitoa, joka kasvattaa kiinteistön arvoa.
Kattoremonttiin on syytä ryhtyä riittävän ajoissa – kun katto alkaa vuotaa,
ollaan jo myöhässä. Vuotava katto voi olla myös terveysriski, sillä se lisää
home- ja kosteusvaurioiden syntymistä. Lisäksi viivytetty kattoremontti
saattaa aiheuttaa vaurioita talon rakenteille ja tulee siten huomattavasti
oikea-aikaista remonttia kalliimmaksi. Vesikatto on olennainen osa
kiinteistöä ja siihen kannattaa panostaa.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

• Laaja valikoima perinnelistoja eri aikakausilta
• Maalaus- ja sisustustarvikkeet
• Saha- ja höylätavarat
• Levyt ja eristeet
• Harkot, teräkset ja laastit
• Kestopuut
Rantatöyryntie 31 Lieto
P. (02) 489 2100
www.hakulanpuu.fi

HYVIN HUOLLETTU KATTO
SÄILYTTÄÄ KIINTEISTÖSI ARVON
Varsinaisbitumi tarjoaa urakoinnin lisäksi monipuolisia katon huoltoon liittyviä
palveluja.
Akuutit vesikattohuollot ovat tärkeä osa kiinteistöjen kunnossapitoa ja hyvä
tapa estää rakennuksen kattovesivuodosta aiheutuva vaurioituminen. Teemme
akuutteja vuotokorjauksia niin huopakatoille kun muillekin kattotyypeille.
Asentajamme ovat koulutettuja näkemään vesikatto kokonaisuutena, jolloin
ongelmat saadaan ratkaistua nopeasti ja kustannustehokkaasti. Asiakas saa
raportointijärjestelmämme kautta tiedon tehtävien etenemisestä ja sen
päätyttyä kuvallisen loppuraportin tehdyistä huoltotoimista.
Huoltopalveluihimme kuuluvat myös erilaiset kuntoselvitykset, kuten
katon silmämääräinen kuntoanalyysi, kuntokartoitus tai laajempi kuntotutkimus. Varsinaisbitumin kattoanalyysipalveluista löytyy sopiva
ratkaisu jokaisen kiinteistön tarpeisiin.
Talvisin tarjoamme ammattitaitoista lumen ja jään poistoa vesikatoilta varmistaen, ettei vesikatteelle aiheudu vahinkoa. Teemme
myös lumikuormamittaukset. Varsinaisbitumi Oy:n huoltosopimuksella varmistat kattosi pitkäjänteisen kunnossapidon.
Säännöllisellä tarkastamisella ja huoltotoimenpiteillä
lisätään katon käyttöikää, toimivuutta ja
ennaltaehkäistään vuotoja.
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Akuutit vuodot tulevat yleensä nopeasti
esille: korjauta ne
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Huolto on pitkäjänteistä työtä
kiinteistösi hyväksi: teetä se 1–3
kertaa vuodessa
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Kuntoarvion avulla tiedät, koska
katto kannattaa saneerata:
teetä se 3–5 vuoden välein

AKUUTTI VUOTO?
TILAA MEILTÄ HUOLTO!
www.varsinaisbitumi.fi/yhteystiedot

Vuokraa kaikki kalusto ja
palvelut saman katon alta!

Ammattirakentajan tukkukauppa
KARTECON OY
KARTECON
OY 01720 Vantaa
Tiilenlyöjänkuja
2, Petikko,

Tiilenlyöjänkuja 2, Petikko, 01720 Vantaa
Puh.
020
734
7037
Puh:
020
734
7037

www.kartecon.fi

www.kartecon.fi

Telineet ja
sääsuojat

Nostimet ja
hissit

Lämmitys ja
kuivaus

Mittaus ja olosuhdevalvonta
Suunnittelu
Konevuokraamo palveluksessasi

LAADUKKAAT MATERIAALIT
KATTOSI PARHAAKSI
Käytämme urakoissamme laadukkaita Eurogum-kermituotteita. Eurogum-tuotteet ovat
Suomessa sertifioituja ja niillä on 10 vuoden materiaalitakuu. Kaikissa tuotteissamme on
saatavilla useita värivaihtoehtoja.
Kaikki rakennustuotteemme ja bitumikermimme ovat CE-merkittyjä.
Varsinaisbitumi Oy:ltä löytyy materiaalit ja ratkaisut kaikille kattotyypeille.

Yleisimmät vedeneristysluokat ovat:
VE80 kaksikerroskate -ratkaisu
VE80R kolmikerroskate -ratkaisu (liikennöidyt pihakannet)
VE40 yksikerroskate -ratkaisu (katoille, joiden kaltevuus vähintään 1:40)
Kaikki Varsinaisbitumin käyttämät bitumikermit ovat BROOF (t2)
paloluokiteltuja alan vaatimusten mukaan.

CARRARA – TULEVAISUUDEN
ILMASTOA PUHDISTAVAA
HUIPPUTEKNOLOGIAA JO TÄNÄÄN!

KATSO LISÄTIETOJA
EUROGUM CARRARASTA:
www.varsinaisbitumi.fi/kattopalvelut/
tuotteet/

Eurogum Carrara -huovan ilmastoa puhdistava vaikutus perustuu titaanioksidin
ominaisuuteen sitoa auringonvalon yhteisvaikutuksella ilmansaasteita, kuten
typen ja rikin oksideja.
100 m² Eurogum Carrara -kattoa neutralisoi 10 auton vuosittaiset päästöt.
Näyttävä valkoinen ja ekologinen huopa säästää myös kesäisin kiinteistön
jäähdytyskustannuksissa ja soveltuu erinomaisesti Suomen olosuhteisiin.
Vaaleasta pintakermistä on hyötyä varsinkin aurinkovoimalarakentamisessa, koska vaalean katon pintalämpötila on yli 30% viileämpi
tummaan kattoon verrattuna. Viileä ympäristö edistää etenkin
aurinkopaneelien energiatehokkuutta.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä alueesi yhteyshenkilöön.

Kattohuopa kiertää katolta kadulle
– Purkubitumin noutopalvelut
– CE-merkityn BitumenMix rouheen toimitukset asfaltin valmistukseen

Myynti: 0400 494 701 • kimmo@tarpaper.fi • www.tarpaper.fi

REFERENSSEJÄMME:

LISÄÄ KUVIA KOHTEISTA
NETTISIVUILTAMME:

▶▶ Yhdysvaltain suurlähetystö, terassien muutostyöt, Helsinki (150m2)

www.varsinaisbitumi.fi/kuvia-kohteista

▶▶ Kontino Ab, Vantaa (23 700m2)
▶▶ Suomen Punainen Risti, Helsinki (1 370m2)
▶▶ Nurmijärven Sähkö Oy, Nurmijärvi (2 355m2)
▶▶ Jönköping Energi AB, Ruotsi (2 800m2)
▶▶ Kauppakeskus Mylly, laajennus, Raisio (12 000m2)
▶▶ Kauppakeskus Skanssi, laajennus, Turku (5 000m2)
▶▶ Valmet Automotive, laajennukset, Uusikaupunki (42 500m2)
▶▶ Meyer Turun telakka, laajennukset ja saneeraukset, Turku (21 100m2)

VARSINAISBITUMI OY

WWW.VARSINAISBITUMI.FI

VARSINAISBITUMI OY ETELÄ-SUOMI
Mestarintie 7, 01730 Vantaa
puh. 09 222 3500
toimistoes@varsinaisbitumi.fi

PORI
Karjalankatu 11, 28130 Pori
puh. 044 322 7501
juha.lamminen@varsinaisbitumi.fi

KYMEN PINNOITUS OY
Tikantie 1, 53650 Lappeenranta
puh. 0400 551 696
jarmo.okko@kymenpinnoitus.fi

VARSINAISBITUMI OY
Verstaskatu 15, 20360 Turku
puh. 02 469 0250
varsinaisbitumi@varsinaisbitumi.fi

SAVONLINNA ALUE-EDUSTUS
Muurarinkatu 7 A, 57100 Savonlinna
puh. 040 749 7555
jarmo.nousiainen@varsinaisbitumi.fi

REVAL ROOFS OÜ
Nõlva 9, 10416 Tallinn
tel. +372 5347 3231

• www.jssuomi.fi

▶▶ As Oy Riutoja, saneeraus, Turku (10 500m2)

www

